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03-302Warszawa,
ul. Instytutowa
I
228145025,fax:228145028
tel.sekretariat:

W arczawa,2l wrzednia2011 r.

APROBATA TECHNICZNA IBDiM
Nr 4T/2006-03-1055/1
Na podstawie $ 16 pkt 2 rozporz4dzeriaMinistra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r.
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaZnionych do ich
wydawania (Dz. U. Nr 249, po2.2497 ze zm.), po przeprowadzeniupostEpowania
aprobacyjnego,
kt6regownioskodawc4jest
producent
o nazwie:

IZOHAN Sp.z o.o.
ul. N,rirycka2,81-963
GDYNIA, skr.poca. 179

z siedzib4

Instytut BadawcryDr6g i Most6w
pozytywnq
stwierdza
ocenEtechniczn4i przydatno6dwFobu budowlanego:

Zaprawy polimerowo-cementowe
do naprany betonu
o nazwie handlowej:

IZOHANRENOBI]I)

do stosowaniaw budownictwie - w inZynierii komunikacyjnej - w zakesie stosowania
i ptzeznaczeniaonz przy spelnieniu warunk6w podanych w niniejszej Aprobacie Technicmej
IBDiM.
Instytut Badawczy Dr6g i Most6w dla wyZej wymienionego wyrobu budowlanego wskazuje
obowi4zuj4cysystem 2+ oceny zgodno5ci.

(lr
prof. dr

Rafalski

DatawydaniaAprobatyTechnicznej:16 maja 2006r.
DatautratywarinoSciAprobatyTechnicznej:16 maja 20L6r.
DokumentAprobaty TechnicmejIBDiM Nr A.T/2006-03l055ll zawierastron l8 w tlm zalqcznik.Aprobata
Techniczna
IBDiM Nr ATi2006-03-1055/lzrnieniaAprobateTechnicaaIBDiM Nr 4T/2006-03-1055.
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PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA APROBATY TECHNICZNEJ

AprobataTechnicznazostalaudzielonana podstawie:
1.
2.

2

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobaih budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz.881ze zm.)zwanejdalej,,ustaw4";
rozporzqdzeniaMinistra Infrastruktury z dnia 8listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnychupowaZnionychdo ich wydawania
(Dz. U. Nr 249,po2.2497ze zm.),zwanegodalej,,rozporz4dzeniem".
NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA ORAZ IDENTYF'IKACJA
TECHNICZNA WYROBU BUDOWLANEGO

2.1 Nazwatechnicznai nazwahandlowa
Na podstawie$ 5 ust. 1 rozporzqdzenra
Instytut BadawczyDrSg i Most6w okredlil nastgpujqc4
nazwqtechnicmq ZLpravT polimerowo-cementowe
do naprawybetonu
i nazwghandlow4

IZOHAN RENOBUD

wyrobubudowlanego
zwanegodalej:,,zaprawamiIZOHAN RENOBUD".
2.2 Okre5leniei adreswnioskodawcy
Wnioskodawc4jest producento nazwie IZOHAN Sp. z o. o., z siedzib4 ttl. LuLycka 2,
81-963Gdynia.
2,3 Miejsceprodukcji wyrobu budowlanego
Wyr6b jest produkowany w Zakladzie
ul. Spacerowa26i28,83-305Pomiecryno.

Produkcyjnym

Pomiecryno z

siedzib4

2.4 Identyfikacjatechniczna
rvyrobubudowlanego
PrzedmiotemAprobaty Technicznejs4zaprawyIZOHAN RENOBUD, przeznaczone
do napraw
i reprofilacjikonstrukcjibetonowych,Zelbetowych
i sprg2ohych,
zwanychdalej,;konstrukcjami
betonowymi", w irrzynierii komunikacyjnej.W sklad zapraw IZOHAN RENOBUD wchodz4
nastEpuj4ce
zaprawy:
- IZOHAN RENOBUD R-101 - drobnoziarnistazapruwa cementowamodyfikowana
polimeramitypu PCC,o uziamieniudo 0,5mm;
- IZOHAN RENOBUD R-102 - drobnoziamistazaprawa cementowa modyfikowana
polimeramifypu PCC,o uziamieniudo I,2 mm;
- IZOHAN RENOBUD R-103 - Srednioziamista
zaptawanaprawczana bazie cementowej
modyfikowanapolimeramitlpu PCC,o uziamieniudo 3 mm;
- IZOHAN RENOBUD R-104 - gruboziamista zaprawa naprawczana bazie cementowej
polimeramitlpu PCC,o uziamieniudo 8 mm;
modyfrkowana
- IZOHAN RENOBUD R-105 - drobnoziamistazaprawaszpachlowana bazie cementowej
modyfikowanapolimeramitypu PCC,o uziamieniudo 0,5mm.
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WYROBU

3.1 Przeznaczenie
poszczegolnych
Przeznaczenie
zaprawIZOHAN RENOBUDjest nastgpuj4ce:
- IZOHAN RENOBUD R-101 - jest ptzeznaczonado wykonywania antykorozyjnego
zabezpieczenia
zbrojeniapodczasnaprawkonstrukcjibetonowych;
- IZOHAN RENOBUDR-102-jest przeznaczona
przed
do wykonywaniawarstwsczepnych
naniesieniem
zaprawnaprawczych
IZOHAN RENOBUD;
- IZOHAN RENOBUD R-103 - jest przeznaczona
do naprawi reprofilowaniakonstrukcji
przy glgboko5ciubltk6w od 5 mm do 40 mm;
betonowych,
- IZOHAN RENOBUD R-104 - jest przeznaczonado napraw i reprofilowania konstrukcji
przy glgboko6ciubytk6wod 30 mm do 100mm;
betonowych,
- IZOHAN RENOBUD R-105 - jest przeznaczonado wyr6wnl.wania i wygladzania
powierzchnikonstrukcjibetonowych,
przy nier6wnoSciach
od 2 mm do 6 mm.
3.2 Zakres stosowania
Na podstawie $ 5 ust. 1 rozporzqdzentaInstytut Badawczy Dr6g i Most6w stwierdza
przydatnoS6
wyrobu budowlanegoo nazwieZaprawy polimerowo-cementowe
do naprawy
betonu do slosowaniaw inZynieriikomunikacyjnejzgodniez jego przeznaczeniem
opisanym
w punkcie3.1w zakresie:
- drogowychobiekt6w iniynierskich bez ograniczef,w rozumieniui zgodniez warunkami
oke5lonymi w rozporzqdzeniuMinistra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja2000 r. w sprawiewarunk6wtechdcznychjakim powinny odpowiadaidrogowe
obiektyinzynierskiei ich usltuowanie(Dz. U. Nr 63,poz.735ze zm.).
- kolejonych obiekt6winiynieryjnych bezograniczeri,w rozumieniui zgodniez warunkami
okre6lonymi w rozporzqdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
jakim powinnyodpowiada6
10wrze6nia1998r. w sprawiewarunk6wtechnicznych,
budowle
kolejowei ich usltuowanie(Dz. U. Nr 151,poz.987).
- obiekt6wbudowlanychkolei miejskiej ,,metra"'bezograniczef.
3.3 Warunki stosowania
Robotyprzy aplikacjizaprawIZOHAN RENOBUDnalezywykonywai przy dobrejpogodzie,
przy temperaturze
oloczeniaod + 5'C do + 25oC.Nie nalezyprowadzi6prac podczassilnego
wiatru i opad6watmosferycznych.
SwiezouloZonezaprawynaleZy'chronidptzed deszazerl^,
silnympromieniowaniem
slonecznym
oru mrozem.
Krlteria oceny jakoScipodloZaz betonu cementowego,
na kt6rym dopuszczasig aplikacjg
zaprawIZOHAN RENOBUDsqnastEpuj4ce:
- podlo2ewylrzymale;wltrzymalo6i podloZabadanametodq,,pull-off' wynosi co najmniej
1.0MPat
- podloZeczyste;powierzchniabetonujest wolna od luZnychfrakcji, pyl6w, plam oleju,
smar6wi innychzanieczyszczeri;
- podioZematowowilgotne - powierzchniabetonunasqczona
wod4 jest jednolicie ciemna
i matowa, bez jasnych i ciemnych plam - w wlpadku aplikacji zaprary IZOHAN
RENOBUDR-IO1i IZOHANRENOBUDR-102.
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Zaprawy: IZOHAN RENOBUD R-103, IZOHAN RENOBUD R-104 i IZOHAN
RENOBUDR-105 nale2yukladadmetod4,,mokrena moke" na podloZebetonowepokrlte
zaprawqIZOHAN RENOBUDR-102.
Odkrf.te elementystali zbrojeniowejpowinny by6, przed naniesieniemzaprary IZOHAN
RENOBUDR-l01, oczyszczone
z rdzy do stopniaczystoSci
Sa2"%wg PN-ISO8501-1.Zaleca
sipwykonanieczyszczenia
obr6bk4strumieniowo-ciem4
np. przezpiaskowanie.
AplikacjazaprawIZOHAN RENOBUDpowinnaodbywai siEzgodniez instrukcj4dostarczon1
przezproducenta.
PodczasprzygotowywaniazaprawIZOHAN RENOBUD oraz podczasich aplikacji nale2y
przestrzegafzalecenBHP podanychpzez producenta.
Spos6bzastosowaniazapraw IZOHAN RENOBUD, w tym: proporcje mieszania,spos6b
nanoszenia
orazgrubo36i liczbEwarstwokeSladokumentacja
rvykonawcza.
W stosunku do wszystkich zapraw, nale?y w szczeg6lnoSciprzestrzega(zalecanychprzez
producentaproporcji ich mieszaniaoraz czasuprzydatno5cido uZycia.Nie nale2y przel<raczat
maksymalnej wskazanej w kartach technicznych ilo6ci wody, gdyz moze to niekorzystnie
lvptynSi na wlaSciwoScimechanicznezwiqzarry
ch material6w.
Narzgdziai sprzgtnatychmiastpo wykonaniupracy powinny byt czyszczoneza pomocqwody.
Zviryane zaprary IZOHAN RENOBUDmoZnausun46jedyniemechanicznie.
Wyr6b budowlany nale2y stosowa6zgodniez przeznaczeriem,zakresemi warunkami, kt6re
podanow aprobacietechnicznejoraz w przepisachtechniczno-budowlanych
wlaSciwychdla
poszczeg6lnych
rodzaj6wbudowli w inZynieriikomunikacyjnej.Przedzastosowaniem
wyrobu
budowlanegow spos6bniezgodnyz przepisamitechniczno-budowlanyminaleZyuzyskal zgode
na odstQpstwo
od tych przepis6ww trybie okreSlonymw art. 9 ustawyz dnia 7 lipca 1994r.
Prawobudowlane(t. j. Dz.U. z 2006r. Nr 156,poz. 11i 8 ze zm.).
3.4 ZaprawalZOIJAN RENOBUD R-10f
ZaprawaIZOHAN RENOBUD R-10i jest dostarczana
w postaciproszku,wymagajedynle
wymieszaniaz wod4 w proporcji 1 :0,24 wagowo (suchazaprawa: woda). Przygotowanie
zaprary IZOHAN RENOBUD R-101 do uZycia wykonuje sig w nastEpuj4cyspos6b:do
naczynianaleZywla6 3,6 I wody i powoli mieszaj4cmieszadlemo prEdkoSciobrotowejnie
wigkszej niZ 400obr./min. wsypad cal4 zav,tartoif worka - 15kg suchej zaprary
IZOHAN RENOBUD R- 101. Zalecasig mieszanieproduktuw mniejszychporcjach, ze wzglEdrt
na kr6tki czasprzydatnodcido stosowaniagotowej mieszaniny.Mieszanienale2yprowadzil zt2
do uzyskaniaodpowiedniejkonsystencji,ale nie kr6cej niZ 4 minut. Po odczekaniudalszych
2 minut (czasreakcji skladnik6w)zaprawEnaleZywymiesza6kr6tko jeszczeraz. Po drugim
wymieszaniu
zaprawaIZOHAN RENOBUDR-101stajesiggotowado u2ycia.
W celu prawidlowego zabezpieczenia ptzed korozjq nale|y nalo2y6jednE warstwe zaprary
po oczyszczeniu
IZOHAN RENOBUD R-101 za pomoceszczotkilub ppdzla,bezpo6rednio
zbrojenia.Warstwpsczepn4zzaprary IZOHAN RENOBUDR-102moZnanakladaipo uplywie
od 3 godzindo 4 godzin.
CzasprzydatnoSci
do uZyciawymieszanejzapraq IZOHAN RENOBUDR-101wynosiokolo
15minutprzy temperaturze
otoczenia20 oC.
Orientacyjne
zw2yciezaprawyIZOHAN RENOBUDR-l01 wynosi40 g na 1 m pr€tao Srednicy
8 mm lub okolo 90 g na 1 m prgtao Srednicy16mm.
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3.5 ZaprawaIZOHAN RENOBUD R-102
ZaprawaIZOHAN RENOBUD R-102 jest dostarczana
w postaciproszku,wyrnagajedynie
wymieszaniaz wod4 w proporcji I :0,15 wagowo (suchazaprawa: woda). Przygotowanie
zaprary IZOHAN RENOBUD R-102 do u2ycia wykonuje sig w nastppuj4cyspos6b:do
naczynlanale2ywla(,3,75I wody i powoli, mieszajqcmieszadlemo prgdkoSciobrotowejnie
wiqkszej niz 400obr./min. wsJpai calq zawartoSi worka - 25 kg suchej zaprary
IZOHAN RENOBUD R-102. MieszanienaleZyprowadzi6przez 3 minuty. NastgpnienaleZy
odczeka6 okolo 2 minut i ponownie zaprawQ zamieszaf. Po wymieszaniu zaprav,ra
IZOHAN RENOBUDR-102stajesiggotowado uZycia.
ZapravtE
IZOHAN RENOBUDR-102nalezynaklada6szczotk4lub pedzlem,w jednejwarstwie
bezpoSrednio przed nakladaniem zapraw'. IZOHAN RENOBUD R-l03, IZOHAN
RENOBUDR-104 i IZOHAN RENOBUD R-105,kt6re naleLrymMaAaCna warstwgsczepn4
wedlug zasady,,mokrena mokre".
Czasprzydatno5ci
do u2yciawymieszanejzaprary IZOHAN RENOBUDR-102wynosiokolo
80 minutprzy temperaturze
otoczenia20 'C.
zulyciezaprawyIZOHAN RENOBUDR-I02 wynosiod 1.8kg/m2do 2.0kg/m2.
Orientacyjne
na 1 mm gruboSciukladanejwarstwy.
3.6 Zaprawa IZOHAN RENOBUD R-103
ZaprawaIZOHAN RENOBUDR-103jest dostarczana
w postaciproszkugotowegodo uZycia,
wymagajedynie wymieszania
z wod4 w proporcjiod 1:0,12 do 1:0,15 wagowo(sucha
zaprawa: woda). Przygotowaniezaprary do uZyciawykonuje siQw nastQpuj4cy
spos6b:do
naczynian eZywlal okolo 3l wody i powoli mieszajqcmieszadlem
o prgdkoSciobrotowejnie
wigkszej niz 400obr./min. wsypa6 calq zawartoSd worka - 25 kg suchej zaprary
IZOHAN RENOBUD R-103. Mieszanie nale2y prowadzil aiz do uzyskaniaodpowiedniej
konsystencji,ale nie kr6cej niz 3 minuty. Po wymieszaniuodczeka6okolo 2 minuty i zaprawq
ponowniezamieszai.Po wymieszaniu
zaprawastajesiEgotowado uZycia.
ZaprawgIZOHAN RENOBUD R-103 nale2ynaklada6rqcznie,kielni4 lub szpachl4mocric
dociskaj4cdo podtroZa,
na wilgotn4warstwgsczepn4z zaprary IZOHAN RENOBUDR-102,
wedlugzasady,,moke na mokre".
CzasprzydatnoSci
do u2yciawymieszanejzaprary IZOHAN RENOBUDR-103wynosi okolo
40 minut przy temperaturzeotoczenta2l oC.
Orienlacyjne
zuiryciezaprawyIZOHAN RENOBUDR-103wynosiod 1.9kg/m2do 2.2kglm2.
grubodci
na 1 mm
ukladanejwarstwy.
SwiezoulozonqzaprawQ
nale2ypielggnow
aCprzezco najmniejI dzieri,chroniqcprzedszybkim
wysychaniem powierzchni naru2onejna kontakt z promieniami slonecznymi,wysokq
temperatur4oraz osuszai4cympowietrzem,stosuj4cSrodkiochronnezaleconeprzezproducenta.
3.7 ZapTawaIZOHANRENOBUDR-104
ZaprawalZOHANRENOBUDR-l04 jest dostarczana
w postaciproszkugotowegodo uZycia,
jedynie
wymaga
wymieszaniaz wodq w proporcji 1 :0,10 wagowo(suchazaprawa: woda).
Przygotowanie
zapra'wydo uZyciawykonujesigw nastEpuj4cy
spos6b:do naczynianaleZywlai
2,5 l wody i powoli mieszaj4cmieszadlem
o prEdkoSci
obrotowejnie wigkszejniZ 400 obr./min.
wsypa6cal4zawartoSiworka - 25 kg suchejzapraw IZOHAN RENOBUDR-104.Mieszanie
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naleiryprowadzil uz do uzyskaniaodpowiedniejkonsystencji,ale nie kr6cej niZ 3 minuty,
nastQpnieodczekai okolo 2 minuty i ponownie zarnieszai.Po wymieszaniuzaprawastaje siE
gotowado uzycia.
ZaprawpIZOHAN RENOBUD R-104 nale2ynakladai rEcznie,kielni4 lub szpachl4mocno
dociskajqcdo podloZa,na wilgotn4warstwQsczepn4z zaprary IZOHAN RENOBUDR-102,
wedhrgzasady"mokre na mokre".
Czasprzydatno6ci
do uZyciawymieszanejzaprary IZOHAN RENOBUDR-104wynosiokolo
30 minut przytemperaturze
otoczenia2loC.
Orientacyjnezu2yciezaprawyIZOHAN RENOBUDR-104wynosi okolo 2,3 kg/m2,na 1 mm
grubo6ciukladanejwarstwy.
W wypadkuwl,pelnianiaglgbokichub1'tk6wi ukladaniazaprary IZOHAN RENOBUDR-104
warstwami,kolejne warstwy moZnaukladai po uplywie 24 godzin.Kolejne warstwy zaprary,
uklada siE po naloZeniuwarstwy sczepnejz zaprary IZOHAN RENOBUD R-102, wedlug
zasady,,moke namoke".
pielEgnowaiprzezco najmniej1 dzieri,chroni4cprzedszybkim
SwiezouloZonqzaprawenale2y
wysychaniem powierzchni naraZonejna kontakt z promieniami slonecznymi,wysok4
temperaturqoraz osuszaj4cympowietrzem,stosuj4cSrodkiochronnezaleconeprzez producenta.
3.8 ZapTawaIZOHANRENOBUDR-105
ZaprawaIZOHAN RENOBUD R-105 jest dostarczana
w postaciproszku,wyrnagajedynie
wymieszaniaz wodq w proporcji od 1 :0,15 do 1 : 0,18 wagowo(suchazaprawa: woda).
Przygotowaniezaprary do uZyciawykonujesip w nastqpuj4cy
spos6b:do czystegopojemnika
naleZywlac od 3,751do 4,5 l wody i powoli, mieszajqcmieszadlem
o prgdkodciobrotowejnie
wigkszej niz. 400obr./min. wsypai cal4 zav'tarto36worka
25 kg suchej zaprary
IZOHAN RENOBUD R-105. Mieszanie nale|y prowadzii az do uzyskaniaodpowiedniej
konsystencji,ale nie kr6cej niz 3 minuty. nastqpnienale2y odczekad2 minuty i zaprawg
ponowniezarnieszaf.
Po wymieszaniu
zaprawastajesiQgotowado uzTcia.
ZaprawgIZOI{AN RENOBUD R-105 naleZynaklgda6rEcznie,kielniq lub szpachl4mocrro
dociskaj4cdo podloZa,na wilgotn4warstwQsczepn4z zapraw IZOHAN RENOBUDR-102,
wedlugzasady,,mokrena mokre".
CzasprzydatnoSci
do u2yciawymieszanejzaprary IZOHAN RENOBUDR-105wynosiokolo
25 minutprzy temperaturze
otoczenia20 'C.
zu2yciezaprawyIZOHAN RENOBUDR-105wynosiod 1,7kg/m2do 1.8kg/m2.
Orientacyjne
na I mm gruboSciukladanejwarstwy.
pielggnowatprzezco najmniej1 dzieri,chroni4cprzedszybkim
Swiezoulozon4zaprawgnaleZy
wysychaniem powierzchni naraZonej na kontakt z promieniami slonecznymi, wysok4
powietrzem,stosuj4codpowiednieSrodkiochronne.
temperaturq
orazosuszaj4cym
4

WI-ASCIWOSd UZYTKOWE I TECHNICZNE WYROBU BUDOWLANEGO

WaSciwoiciu214kowe
i technicznewyrobubudowlanego
zestawiono
w tablicy.
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Tablica

Lp.

Jednostki

Wla6ciwoSci
2

Wymagania

J

I

Metody badaf
wedlug
J

IZOHAN RENOBI]D R-101
Badaniasuchejzaprawy
%o(m/m)
Zawarto66nadziama,powyZej0,5 mm

I
)

GQstoS6
nas)?owa

J

Widmo w podczerwieni

dcm

<l

o d 0 , 9 3d o I , l 3

Badanie
identyfikacyjne.
RysunekZ-l

PN-EN933-1
PN-EN1097-3
PN-EN1767

Badania6wie2ejzaprawy

4
5

cm

Konsystencja zaprawy

g/cm'

Gpsto56
obiqto6ciowa

od 12do 14
od 1,28do 1,42

PN-B-04500:1985
PN-B-04500:1985

IZOHAN RENOBI]D R-102
Badaniasuchejzaprawy
Zawartoi| nadziama, powy2ej 1,2 mm

6
7

Ggstos6
naslpowa

8

Widmo w podczerwieni

%(m/m)
glcm'

<5
od 1,36do 1,50
Badanie
identyfikacyjne.
RysunekZ-2

PN-EN933-I
PN-EN1097-3
PN-ENI767

BadaniaSwie2ejzaprawy

od 12do t 4
od
1,67do 1,83
d"'
IZOHAII RENOBUD R-103
Iiadaniasuchejzaprawy
<5
powyZej
nadziama,
3
mm
%(nln)
Zrwartoi|
ll
g/cml
od I,50do 1,66
t2 GQStoSinas)?owa
Badanie
identyfikacyjne.
podczerwieni
t3 Widmo w
RysunekZ-3
cm

9 Konsystencjazaprawy
obietosciowa
10 GgstoSd

PN-B-04500:1985
PN-B-04500:1985

PN.EN933-I
PN-EN1097-3
PN-EN1767

Badaniaswie2ejzaprawy
l4

Konsystencja zaprawy

15 GQsto56objptoSciowa

t6 GQstoSiobiQto6ciowa
l7

l8

cm

/{ + l\

(2,01!2,23)
Badaniazwiqzanejzaprawy
od 2,00do 2,10
d"'

na zginanie
Wytrzymalo66
- po 7 dniach
- po 28 dniach
na Sciskanie
Wytrzymalo66
- po 7 dniach
- po 28 dniach

d..'

MPa
MPa

>50

MPa
MPa

> 25,0
> ? so

Wltrzymalo6i na odrywanie od

19 podloZabetonowegopo 28 dniach,

MPa

metode ,,pull-off'

20 Skurczno okresietwardnienia90 dni

Voo

PN-B-04500:1985
PN-B-04500:1985
PN-B-04500:1985
PN-B-04500:1985

> 6,0
PN-B-04500:1985

PN-EN 1542/
badawcza
Procedura
IBDiM PB/TM-1/6
od 0,60do 1,00 PN-B-04500:1985
>15

AorobataTechniczna
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Ci4gdalszytablicy
2

2l

4

Mrozoodpomo66po 200 cyklach
zamrainniai odmra2ania
w wodzie,
w temp.:- l8 'C / + 18 'C
- ubytek masy
- spadekw),lrz).rnalo6ci na zginanie
- spadekwltrzymalo6ci na Sciskanre

22

WytrzymaloSi na odrywanie
od podioZa po 200 cyklach zamraiania
i odmra2aniaw wodzie, w temp.:
-18'C i +l 8'C, metod4,,pull-off'

t?

Absorpcjakapilama

%

<5
<20

%

<20

%

>t5

MPa
kg
m2xho5

5

Procedura
IBDiM
Nr PB/TM-I /12

PN-EN1542l
Procedura
badawcza
IBDiM PB/TM-I/6

<o 5

PN-ENI3057

<5

PN-EN933-1

IZOHAN RENOBI]D R-104
Badania suchej zaprawy

24 Zawanoit nadziarna.powy2ej8 mm
25 Ggsto6inasypowa
26 Widmo w podczerwieni

Konsystencjazaprawy
28 GQStoS6
objqtosciowa
71

29 GQsto66obiQtoSciowa

od 1,88do2,08
Badanie
identyfikacyjne.
RysunekZ-4
BadaniariwieZejzaprawy
cm
3+1
1n\+))1

Badania zwi4zanel zaprawy
g/cm'
od 2,00do 2,30

Wytrzymalo6ina Sciskanie
31 - po 7 dniach
- po 28 dniach
Wytrzymalo66na odrywanieod
It
podlo2abetonowego
po 28 dniach,
metod4,,pull-off'
ll
Skurczoo okresietwardnienia90 dni
Mrozoodpomo66po 200 cyklach
zamraiania i odmraZania w wodzie, w
temp.:- 18 'C / + 18 'C
- ubytek masy
- spadekwlrzymaloSci na zginanie
- spadekwyrzymalo6ci na $ciskanre

35

glcm

gl" t

Wytrzymalod6
na zginanie
30 po 7 dniach
- po 28 dniach

34

Yo(m/m)

Wytrzymalo66 na odrywanie
od podlo2a po 200 cyklach zamraiania
i odmra2aniaw wodzie, w temp.:
- l8 "C / + 18 "C, metod4,,pull-off'

MPa

>5n

MPa

2 6,0

MPa
MPa

> 25,0
> 35,0

MPa

>t5

PN-ENr097-3
PN-EN 1767

PN-B-04500:1985
PN-B-04500:1985
PN-B-04500:1985
PN-B-04500:1985

PN-B-04500:
1985

PN-EN1542/
o/oo

od 0,60do 1,00

%

<5

%

<20
<20

%
MPa

>15

Procedurabadawcza
IBDiM PB/TM-I/6

PN-B-04500:1985

Procedura
IBDiM
Nr PB/TM-1/12

PN-EN1542/
Procedurabadawcza
IBDiM PB/TM-I/6

AorobataTechniczna
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Ci4gdalszytablicy
2

5

J

kg
m- . n-"

36 Absorpcjakapilama

<o 5

PN-ENI3057

<5

PN-EN933.1
PN-EN 1097-3

IZOHAN R"ENOBI]DR-105
Badania suchejzaprawy

37 Zawarto{l nadziama, powyZej 0,5 mm
38 GqstoS6naslpowa

%o(mlm)
g/cm'

39 Widmow podczerwieni

od 1,23do I,37
Badanie
identyfikacyjne.
RysunekZ-5

PN-EN1767

Badania Swie2ejzaprar.ly

cm

40 Konsystencjazaprawy
4l

g/"'

GgstoSiobjgtoSciowa

8+ 1

t , 5 2r 1 , 6 8

PN-B-04500:1985
PN-B-04500:1985

Badania zwiqzanejzaprawy

42 Gestosd
objetosciowa

gl" '

od 1,52do 1,68

na zginanie
W14rzymalo56
43 - po
28 dniach

MPa

> 6,0

MPa

> ? 5n

Wltrzymalo66 na Sciskanie

44 po 28 dniach

Wytrzymalo66
na odrywanieod
podloZa
po 28 dniach,
betonowego
45
metod4,,pull-off'
46 Skurczno okresietwardnienia90 dni
po 200 cyklach Mrozoodporno66
w wodzie,w
zamra2ania
i odmraZania
'C
'C
+
temp.: 18 / l8
47 - ubltek masy
- spadek
wyrzymalodci
na zginanie
- spadek
w)4rzymaloSci
na 6ciskanie
48

%'o

PN-B-04500:1985
PN-B-04500:1985

PN-EN 1542/
Procedura
badawcza
IBDiM PB/TM-I/6
od 0,60do 1,00 PN-B-04500:1985
>15

IBDiM
Procedura
NrPB/TM-I/12 -

Yo

<5
<20
<20

MPa

> 1,2

PN-EN1542/
Procedura
badawcza
IBDiM PB/TM-I/6

<o 5

PN-ENI3057

%
%

Wyhzymalo66 na odrywanie
od podlo2a po 200 cyklach zamrz2ania
i odmra2aniaw wodzie, w temp.:
- 18 'C / + l8 'C, metod4,,pull-off'

49 Absorpcjakapilarna

5

MPa

PN-B-04500:1985

kg
m'tho'

OCENAZGODNOSCI

5.1 Obowi4zuj4cysystemocenyzgodno5ci
Na podstawie $ 5 rozporz4dzeniaInstltut Badawczy Dr6g i Most6w wskazuje dla wyzej
wymienionego
wyrobubudowlanego
obowi4zuj4cy
system2+ ocenyzgodno5ci.

AprobataTechniczna
IBDiM Nr AT/2006-03-I 055I 1
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W systemie2+ oceny zgodno5ciproducentmoze wystawid krajowq deklaracigzgodnoSci
z aprobat4techniczn4
na podstawie:
a) zadaniaproducenta:
- wstQpnego
badaniatypu,
- zakladowejkontroli produkcji,
- badan pr6bek pobranychw zakJadzieprodukcyjnym, prowadzonychprzez producenta
zgodniez ustalonymplanembadania,
b) zadaniaakredytowanejjednostki:
- certyfikacji zakiadowejkontroli produkcji na podstawie:wstppnejinspekcji zakladu
produkcyjnego
i zakladowejkontroliprodukcjiorazci4glegonadzoru,ocenyi akceptacji
zakladowejkontroli produkcji.
5.2 Wstgpnebadanietypu
Wstgpne badanie typu dokon)ryraneprzed wprowadzeniemwyrobu budowlanegodo obrotu
potwierdzawymaganewlaSciwoSci
uZy.tkowe
i techaiczne.
WstQpnebadanietypu obejmuje badaniaokreilone w tablicy, kt6re dotycz4 wymagania
podstawowego
bezpieczeristwa
u{tkowania i bezpieczeristwa
konstrukcji.
Badania,kt6rew procedurze
aprobacyjnej
byly podstaw4do ustaleniawlaSciwoSci
u2ltkowychi
technicznychstanowiq\ /stgpnebadanietypu w oceniezgodnoScipod warunkiemich uznania
przezj ednostkgcertyfikuj4cq.
Wstgpnebadanietypu naleZywykonai ponowniew sytuacji,gdy moznapodda6w w4tpliwoSi
wyniki uprzedniowykonanychbadari,w szczeg6lnodci
gdy dokonano:zmian konstrukcyjnych
wyrob6w, zmiany surowc6w lub element6wskladowych,istotnych zmian w technologii
produkcjilub zmianywarunk6wwltwarzania(np.: wymiala linii technologicznej,
przeniesienie
zakladuprodukcyjnego,itp.).
5.3 Zakladowakontrolaprodukcji
Wyr6b budowlany,objEtyniniejsz4Aprobat4Techniczn4powinienby6 produkowanyzgodnie
z systemem
zakladowej
kontroliprodukcji.
Producentpowinien ustanowi6,udokumentowad,
wdro2yt,i utrzymy"wa6systemzakladowej
kontroli produkcji w celu zapewnienia,2e wyr6b wprowadzanydo obrotu jest zgodny
z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej i deklarowan),rniwarto6ciami.System
zakladowejkontroliprodukcjipowinienobejmowai:
a) procedury,instrukcjeoraz specyfikacjetechnicznei normy,
b) opistechnicznywyrobu,
c) regulamekontrolei badaniasurowc6wi material6w,
d) regulamekontrolei badaniagotowegowyrobu,
e) ocengjakoScigotowegowyrobunapodstawiewynik6wkontrolii badari.
'surowc6w
Regulamakontrola i badania
i material6woraz gotowegowyrobu powinny byi
dokumentowanepopuez zapisy w dokumentacji zakladowej kontroli produkcji. Producent
powinien prowadzi6 wykaz tej dokumentacjiw tlm .stosowanychformularzy i prowadzonych
zapis6w.Dokumentacjazakladowejkontroli produkcji powinnaby6 aktualizowanaw przypadku
wyst4pieniazmianw wyrobie,procesieprodukcjilub w systemiezakladowejkontroliprodukcji.
W procedurach
powinienzostaiudokumentowany
lub w instrukcjach
spos6b:
a) nadzoru
naddokumentami
i zapisami
b) kontrolii potwierdzania
zgodnoSci
surowc6wi material6wz ustalonymiwymaganiami,

AorobataTechniczna
IBDiM Nr AT/2006-03-1055/1
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
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nadzoru nad procesem produkcyjnym oraz prowadzenia kontroli i badan w trakcie
wltwarzania i gotowegowyrobu,
nadzorunad urz4dzeniamii maszynamiprodukcyjnymi,wyposarzeniem
do kontroli i badan
wyobu z zachowaniem
pomiarowej,
sp6jnoSci
prowadzeniaocenyzgodnodciwlirobu z wymaganiamininiejszejAprobatyTechnicznej,
postgpowaniaz wyrobemniezgodnyrn,
postqpowaniaze zgloszonymireklamacjamidotycz4cymijako6ci gotowegowyrobu lub
surowc6wi material6w,
prowadzenia
dzia"lan
korygujqcychi zapobiegawczych,
przeprowadzania
audyt6wwewngtrznychi przegl4d6wzarz4dzaria,
szkoleniapersonelu.

jako5ciq stosowanywg wymagairPN-EN ISO 9001 moZebyt uznanyza
Systemzarz4dzrania
system zakladowejkontroli produkcji, jeZeli s4 r6wnie2 spelnionewymaganianiniejszej
AprobatyTechnicmej.
5.4 Badaniagotonych*yrobriw
5.4.1Program badard
Programbadarigotowychw)Tob6wobejmuje:
a) badaniabiez4ce,
b) badania pr6bek pobranych w zaHadzieprodukcyjnym, prowadzonychprzez producenta
zgodniez ustalonymplanembadania.
5,4.2Badaniabiei4ce
BadaniabieZ4cezaprawIZOHAN RENOBUDobejmuj4sprawdzenie:
a) zapravtaIZOHAN RENOBUD R*101:
- oznaczeniezawarto(cinadziama(tablica,lp. 1);
- oznaczenie
gqstoSci
nasypowej(tablica,lp.2).
b) zaprawaIZOHAN RENOBUD R-l 02:
- oznaczetiezawartoScinadziama(tablica, lp . 6);
- oznaczenie
gEsto3ci
nasypowej(tablica,lp. 7).
c) zaprawalZOHANRENOBUDR-103:
- ontaczeniezawartoici nadziama(tablica,lp. 11);
- ozstaczenie
g9sto6cinasypowej(tablica,lp. 12);
- oznaczanie
wytrzymalo5ci
na zginaniepo 7 dniachi 28 dniach(tablica,lp. l7);
- oznaczariewytrzymaloSci
po 7 dniachi 28 dniach(tablica,lp. 18).
na dciskaaie
d) zaprawaIZOHANRENOBUDR-104:
- oznaczeniezawarto3cinadziama(tablica,Lp.24);
- oznaczenie
gQstodci
nasypowej(tablica lp.25);
- oznaczanie
wyrzymaloS'ci
na zginaniepo 7 dniachi 28 dniach(tablica,lp. 30);
- oznaczanie
wyhzyrnalo6cina Sciskanie
po 7 dniachi 28 dniach(tablica,lp. 31).
e) zaprawaIZOHANRENOBUDR-105:
- oznaczeniezawartoici nadziama(tablica lp. 37);
- oznaczenie
gpstoSci
nasypowej(ablica, lp. 38).
- oznaczanie
wyhzymalo5cina zginaniepo 28 dniach(ablica, lp. 43),
- oznaczaniewytrzymaloScina dciskaniepo 28 dniach(tablica, lp. 44).

AorobataTechniczraIBDiM Nr AT/2006-03-1055/1
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5.4.3Badaniapr6bek
Badaniapr6bekzaprawIZOHAN RENOBUDobejmuj4sprawdzenie:
a) zaprawaIZOHANRENOBUDR-101:
- oznaczanie
widmaw podczerwieni(analizaFTIR) (ablica, lp. 3),
- oznaczanie
konsystencji(tablica,lp.4),
- oznaczanie
gQstoSci
objpto6ciowej
Swie2ejzaprawy(tablica,lp. 5).
b) zaprawaIZOHANRENOBUDR-102:
- oznaczaniewidma w podczerwieni(analizaFTIR) (tablica,lp. 8),
- oznaczanie
konsystencji(ablica, lp.9),
- oznaczanie
(tablica,lp. 10).
ggstoSci
objgtoSciowej
Swie2ejzaprav,ry
c) zaprawalZOHANRENOBUDR-103:
- oznaczanie
widmaw podczerwieni(analizaFTIR) (ablica, lp. 13),
- oznaczaniekonsystencji (tablica,lp. 14),
- oznaczariegpstoSci
objptoSciowej
Swie2ejzaprawy(tablica,lp. 15),
- oznaczaniegpstodciobjptodciowejzw4zanej zaprary (tablica,lp. 16),
- omaczeniewytrzymalo5cina odrywanie(ablica, lp. 19),
- oznaczenie
skurczu(tablica3, lp. 10),
- oznaczaniemrozoodpornoScipo 200 cyklach zwnru2ania i odmraZaniaw wodzie
(ablica,lp. 21),
- oznaczeniewytrzymalo6ci na odrywanie po 200 cyklach zamrdiania i odmraZaniaw
wodzie(tablica,lp. 22),
- oznaczanie
absorpcjikapilamej(tablica,lp. 23).
d) zaprawaIZOHANRENOBUDR-104:
- oznaczariewidmaw podczerwieni(analizaFTIR) (tablica,lp. 26),
- oznaczanie
konsystencj
i (tablica,lp.27),
- oznaczariegEstoSciobjqto5ciowejSwieZejzaprawy(tablica,lp. 28),
- oznaczaniegpsto5ciobjptoSciowejzwtqzanejzaprary (tablica,1p.29),
- oznaczeniewl.trzymaloScina odrywanie(ablica, lp. 32),
- oznaczenieskurczu(tablica,lp. 33),
- oznaczaniemrozoodpomoScipo 200 cy0ach zantru2aniai odmra:Zaniaw wodzie
(tablica,lp. 34),
- oznaczeniewltrzymalodci na odrywanie po 200 cyklach zarfi*.ania i odmrazaniaw
wodzie(tablica,lp. 35),
- oznaczanieabsorpcjikapilamej (tablica,lp. 36).
e) zaprawaIZOHAN RENOBUDR-105:
.- oznaczariewidmaw podczerwieni(analizaFTIR) (tablica,lp. 39),
- oznapzatie
konsystencji(tablica,Ip.40),
- oznaczanie
ggstoSci
objgtoSciowej
Swie2ejzaprary (tablica,Ip.41),
- oznaczariegQstoSci
objgtoSciowejzwiqzurcj zaptary (ablica, lp. 42),
- oznaczeniewy\rzymaloici na odrywanie(tablica,lp. 45),
- oznaczenieskurczu(tablica,lp. a6),
- oznaczaniemrozoodpomo5cipo 200 cykJach zarffat:zaniai odmraZaniaw wodzie
(tablica.
lp. 47).
- oznaczeniewy'trzymaloScina odrywanie po 200 cyklach zamrrtania i odmra:Zania
w
wodzie(tablica,lp. 48),
- oznaczanie
absorpcjikapilamej(tablica,Ip.49).

AorobataTechniczna
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5.5 Pobieraniepr6bek do badari
a)

Pr6bki do badan bieZ4cych nale2y pobiera6 zgodnre z ustaleniami dokumentacji
zakladowejkontroli produkcji.

b)

Pr6bki do badanpr6bek nale2ypobierai zgodniez ustaleniamidokumentacjizakladowej
kontroliprodukcji.

5.6 CzqstotliwoS6badari
a)

Badaniabie2qcepowimy by6 wykonywane dla kazdej partii wyrobu zgodnie z planem
badariustalonymw dokumentacjizakladowejkontroli produkcji.

b)

Badaniapr6bekpowinnybydwykonywanenie rzadziejniZrazna3lata.

5.7 Ocenawynik6w badai
W1'r6bnalezyuzna6za zgodnyz wymaganiamininiejszejAprobatyTechnicznejIBDiM, jezeli
wyniki wszystkichbadans4pozytywne.
6

KLASYFIKACJA WYNTKAJ,{CA Z ODR4BITYCH PRZEPIS6W I POLSKICH
NORM

6.1 PolskaKlasyfikacja Wyrob6w i Uslug@KWiU):23.64.10.0
6.2 PolskaScalonaNomenklaturaTowarowaHandlu Zagranicznego(PCN): 382450 90
7

WYTYCZNE DOTYCZACE TECHNOLOGII WYTWARZANIA, PAKOWANIA,
TRANSPORTU I SKI,ADOWANIA ORAZ SZCZEG6I,OWY SPOSoB
ZNAKOWANIA WYROBU BUDOWLANEGO

7.1 Wytycznedotyczqcetechnologiiwytwarzania
Zaprawy IZOHAN RENOBUD powinny by6 wykonywany zgodnie z dokumentacj4
technologiczn4.
7.2 Wytycznedotyczqcepakowania,transportu i skladowania
ZaprawyIZOHAN RENOBUDpakowanesqw nastEpujqcy
spos6b:
- zaprawalZOHANRENOBUDR-101
- worki papierowe15kg;
- zaprawalZOHANRENOBUDR-102
- worki papierowe20 kg;
- zaprawalZOHANRENOBUDR-103
- worki papierowe25 kg;
- zaprawalZOHANRENOBUDR-104
- worki papierowe25 kg;
- zaprawalZOHANRENOBUDR-105
- worki papierowe20 kg.
Zaprav,ry
IZOHAN RENOBUDnale2yprzechowl"waiw oryginalnychopakowaniach,
w miejscu
suchymi chlodnym,chroni6przedwilgoci4i rnrozem.ZaprawIZOHAN RENOBUDnie nale2y
stawiai bezpo5redniona ziemi. Okres przechowywaniamaterial6w wynosi l rok od daty
produkcji.

IBDiM Nr 4T/2006-03-1055/1
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Zapravry IZOHAN RENOBUD nale2y przewozid krytymi Srodkami transportu, chroniqc
opakowania przed mrozem, opadami atmosferycmymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem
opakowaf.
7.3 Szczeg6lowy
spos6bznakowaniawyrobu budowlanego
Wyr6b naleZy oznakowad znakiem budowlan),rn zgodnie z rozporz4dzeniem Ministra
zgodno5ciw1'rob6w
Infrastrukturyz dnia1l sierpnia2004r. w sprawiesposob6wdeklarowania
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
znakiembudowlanymproducent
poz.204l ze zm.). Do wyrobu budowlanegooznakowanego
j estobowiqzanydol4czyiin formacjg zawierajEc4:
a) okreslenie, siedzibE i adres producenta oraz adres zakladu produkuj4cego wyr6b
budowlany;
nazwphandlow4
nazwEtechniczn4
zawieraj4cq
b) identyfikacjgwyrobubudowlanego
IBDiM;
c) numeri rok publikacjiAprobatyTechnicznej
zgodnoSci;
wystawienia
kajowej
deklaracji
d) numeri datg
e) nazwE jednostki certyfikuj4cej, kt6ra brala udzial w ocenie zgodnodci wyrobu
budowlanego;
f)
datgprodukcji lub numerpartii;
masQ
netto;
C)
h) instrukcjgstosowania,
i)
instrukcjgBHP,
j)
oznakowanie zgodne z rozporzqdzeniemMinistra Zdrowia z dnia 5 marca 2009r.
w sprawie oznakowania opakowai substancji niebezpiecznych i preparat6w
chemicmych(Dz. U . 2009nr 53 poz. 439);
orazniekt6rychpreparat6w
niebezpiecznych
do uZycia.
k) terminprzydatno3ci
Informacjg nalezy dol4czyt do wyrobu budowlanegow spos6bumoZliwiaj4cyzapomaniesiE
z niqprzezstosujecego
ten wyr6b.
I

WYKORZYSTANYCH W POST4POWANIU
DOKUMENToW
WYKAZ
APROBACYJNYM, W TYM WYKAZ RAPORTOW Z BADAN WYROBTJ
BUDOWLANEGO

W postgpowaniuaprobacyjnym wykorzystano:
8.1PolskieNormy i inne Normy:
a)

PN-EN 933-1 Badania geometrycznychwlaSciwoScikruszyr,v-- Oznaczanieskladu
ziamowego-- Metodaprzesiewania

b)

PN-EN 1097-3Badaniamechanicznychi frzycznychwla6ciwoScikruszyw " Oznaczanie
gEstoSci
nasypowej
i jamistoSci
PN-EN 1542Wyroby i Systemydo ochronyi naprawkonstrukcjibetonowych-- Metody
przezodrywanie
badan-- Pomiarprzyczepno5ci
PN-EN 1767W1'robyi systemydo ochronyi naprawkonstrukcjibetonowych- Metody
badan- Analizaw podczerwieni
PN-EN 13057W1'robyi systemydo ochronyi naprawkonstrukcjibetonowych- Metody
na absorpcjE
kapilamq
badan-- OznaczarieodpomoSci

c)
d)
e)

AorobataTechniczna
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f)

C)
h)
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PN-ISO8501-1PrzygotowaniepodloZystalowychprzednakladaniemfarb i podobnych
produkt6w-- WzrokowaocenaczystoScipowierzchni- Czp661: Stopnieskorodowania
i stopnie przygotowania niepokrytych podlozy stalowych oruz podlo2y stalowych po
powlok
calkowitymusuniEciuwczeSniej
naloZonych
PN-ENISO 9001Systemyzan4dzaniajako{ci4- Wymagania
PN-B-04500:1985
Zaprawybudowlane-- Badaniacechfizycznychi wltrzymaloSciowych

8.2 Procedurybadawcze:
a)

Procedura
przezodrywanie
badawczaIBDiM Nr PB/TM-1/6PomiarprzyczepnoSci

b)

Procedura
badawczaIBDiM Nr PB/TM-1/12
budowlanych

Badanie

mrozoodpomoSci zaptaw

8.3 Raporty z badaf *yrobu budowlanegoi inne dokumenty
a)

Badania material6w: IZOHAN RENOBUD R-101, IZOHAN RENOBUD R-102,
IZOHAN RENOBUDR-103IZOHAN RENOBUDR.iO4, IZOHAN RENOBUDR-105,
IBDiM. Warszawa"
2011

b)

z badannr 9/Ll2011,IZOHANSp.z o.o.,2011
Sprawozdanie

c)

z badannr I0|L/2011,IZOHAN Sp.z o.o.,2011
Sprawozdanie

d)

Sprawozdanie
z badarinr lllL/2011,IZOHAN Sp.z o.o.,2011

e)

Atest higienicznyNr 162/779119112006
Systemnapraw i ochrony betonu IZOHAN
RENOBUD: IZOHAN RENOBUD R-101, IZOHAN RENOBUD R-102,
IZOHANRENOBUD R-103 IZOHAN RENOBUDR-104 IZOHAN RENOBUD R-105.
AkademiaMedycma w Gdarisku,Gdansk,2006
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POUCZENIE

9.1 Aprobata techniczna nie jest dokumentemupowaZniajqcymdo omakowania wyrobir
budowlanegoprzedwprowadzeniemdo obrotu.
9.2 NiniejszaAprobataTechnicznaIBDiM moZebyi uchylonaz inicjatywywlasnejjednostki
aprobujqcej lub na wniosek Gl6wnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po
przeprowadzeniu
postEpowania
wyjadniaj4cego
z udzialemwnioskodawcy.
9.3 NiniejszaAprobataTechnicznaIBDiM nie naruszauprawnief wynikaj4cychz ustawy
z dnia 30 czerwca2000r. Prawo wlasno3ciprzemyslowej(Dz.U. z 2003 r. Nr 119,
poz.7117,zezm.).
9.4 Od niniejszejAprobatyTechnicznejIBDiM nie slu2yodwolanie.
Otrzvmuia:
1 Wnioskodawca o nazwie: IZOHAN Sp. z o,o., z siedzibq. ul. I-u2ycka 2,
- 2 eg.
81-963GDYNIA, skr. poczt.179
2 ala Dzial Normalizacji Instytutu BadawczegoDr6g i Most6w, ul. Instltutowa 1,
- | ew.
03-302Warszawatel.22
61456 59,2239 00 414,fax22 67541 27

AprobataTechnicznaIBDM Nr AT /2006-03-1055/l
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Zalacznik

,

RysunekZ-1 - Widmo w podczerwieni(analizaFTIR) zaprawyZOHAN RENOBUD R-101

RysunekZ-2 - Widmo w podczerwieni(analizaFTIR) zaprary ZOHAN RENOBUD R-102

AorobataTechniczna
IBDiM Nr 4T/2006-03-1055/l

Stronal7l18

RysunekZ-3 - Widmo w podczerwieni(analizaFTIR) zaprawyIZOHAN RENOBUD R-103

t

a

RysunekZ-4 - Widmo w podczerwieni(analizaFTIR) zaprawyIZOIIAN RENOBUD R-104

Aprobata
Techniczna
IBDiM Nr AT/2006-031055/1
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RysunekZ-5 Widmo w podczerwieni(analizaFTIR) zaprawyIZOHAN RENOBUDR-105

